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Jeg vil trives!

Prosjektet Trygg Oppvekst har siden
det ble satt i gang på slutten av 90-
tallet vært drevet av
barneorganisasjonen IOGTs
Juniorforbund og med støtte fra
Helsedirektoratet og
Østnorsk Kompetansesenter.

I 2009 gikk IOGTs Juniorforbund
sammen med DNTB om å starte en
ny, felles organisasjon;
Junior- og barneorganisasjonen
Juba.

Fra 1. januar 2010 har Juba tatt over
driften av Trygg Oppvekst-
prosjektet.



Trygg Oppvekst er et modnings- og forebyggingsprogram for barn og unge. Gjennom
samtalegrupper får deltakerne hjelp til å sette ord på egne opplevelser, bearbeide
erfaringer og diskutere tema som vennskap, identitet, selvbilde, rus og
forsvarsmekanismer.

Som mange andre tiltak av denne typen fungerer Trygg Oppvekst best når det blir brukt i
en større sammenheng og kan spille sammen med andre tiltak. Det gir også større effekt
dersom hele skolemiljøet er involvert og når innsatsene får virke over tid.

Denne tankegangen har vært gjennomført i varierende grad av de skolene som har brukt
Trygg Oppvekst. Men det er ingen som har gått så langt i å tenke helhet som Vardal
ungdomsskole på Gjøvik. Her inngår Trygg oppvekst som et redskap i skolens store satsing
på bedre sosialt miljø, bedre læringsmiljø og bedre trivsel for både elever og ansatte. Alt
blir gjennomført under tittelen Jeg vil trives!”.

Som prosjektansvarlige for Trygg Oppvekst har vi fulgt ”Jeg vil trives!” og Vardal
ungdomsskole med spesiell interesse. Blant annet har vi engasjert Høgskolen i Vestfold til
en mer systematisk evaluering av det som skjer ved skolen. Men vi har også sett behovet
for å videreformidle det som skjer på Vardal ungdomsskole på en mer fortellende måte:
Hvordan tenker de? Hva gjør de? Hvordan opplever elevene det? Hva sier lærerne?
Skoleledelsen? Kommunen? Politiet? Andre skoler?

Frilansjournalist Sidsel Skotland tok utfordringen med å besøke skolen og rapportere om
hva hun opplevde der. Hun har gjennom mange år skrevet om forebygging og
rusproblematikk og kjenner de faglige debattene på dette feltet godt.
I dette heftet har vi samlet tekster og bilder fra Sidsel Skotlands besøk på Vardal
ungdomsskole høsten 2009.

Junior- og barneorganisasjonen Juba

Dag Endal
Styreleder

”

God lesning! Vi tror det er både lærdom og inspirasjon å hente.

En ungdomsskole
som tenker helhet
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Vardal ungdomsskole på Gjøvik

”Jeg er helt sikker på at ”Jeg vil trives!” har faglig betydning. Jeg kan ikke
bevise at det kan tilbakeføres til dette tiltaket, men vi har fått
bedre læringsresultater her ved Vardal ungdomsskole etter at dette tiltaket ble
satt i gang”.

Rektor Vinjar Borge
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Har som hovedelement samtalegrupper
(jente- og guttegrupper), basert på
modningsprogrammet
Trygg Oppvekst
Har frivillig deltakelse
Har fem til sju elever i hver gruppe
Temaer knytta til pubertet og ungdomstid i 8.
og 9. klasse
Bli kjent med nærmiljøet og lokale tilbud og
instanser i 10. klasse
Tilbud om andre aktiviteter som:

- individuelle samtaler
- forsterkning av fritidsinteresser
- frokostklubb
- turer – ofte med overnatting
- opplegg retta mot klasser etter behov

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Øke elevenes sosiale kompetanse
Normalisere typiske ungdomsspørsmål
Skape felles referanserammer rundt
utfordringer i ungdomstida
Unngå flertallsmisforståelser
Gi mestringsstrategier til vanskelige valg og
situasjoner
Sette ord på viktige hendelser og reflektere
over egen situasjon
Øke trivselen på skolen
Bedre klassemiljøet
Bidra til integrering
Øke læringsutbytte

Trivsel og læring hører sammen
– Trivsel og læring hører sammen. Det har lærerne her ved Vardal ungdomsskole
virkelig forstått. De gir villig bort timene sine så elevene kan delta i
gruppesamtaler.

Sosionom Beate Ensby er ansatt i full stilling som
miljøterapeut ved Vardal ungdomskole utafor
Gjøvik. En del av stillinga innebærer å være
prosessleder, eller gruppeleder, i prosjektet ”Jeg vil
trives!”. Et tiltak skolen sakte men sikkert har
bygget opp siden 2005 (se faktaboks). Et tiltak med
så stor oppslutning fra alle hold at det nesten er litt
overveldende for en som kommer utenfra og skal
se på det hele litt nøkternt. Elevene, lærerne,
skolens ledelse, foreldrene, politiet, andre
samarbeidspartnere i kommunen: Alle roser
tiltaket opp i skyene.

”Jeg vil trives!” på Vardal drives av en ledertroika
som i tillegg til Beate består av prosjektleder
Ingerid Myrvold og prosessleder Hugo Brekken.
Ingerid er ansatt som rådgiver i 50 prosent stilling
og er 50 prosent lærer i 10. klasse. I tillegg til
vanlig lærerutdanning har hun etterutdanning som
karriereveileder, og er særlig opptatt av
overgangen mellom ungdomsskole og
videregående. Som prosjektleder er hun ansvarlig
for koordinering av prosjektet, det vil si framdrift,
møtevirksomhet, økonomi, korrespondanse med
samarbeidspartnere og kontakt opp mot nye
samarbeidspartnere.
Hugo Brekken har jobba som skoleassistent i 15 år.
I 2002 tok han prosesslederutdanningen i Trygg
Oppvekst og driver det praktiske opplegget på
skolen sammen med Beate.Han er ansatt på Vardal
i full stilling for å drive med forbygging.
– Jeg syntes det mangla noe i den norske skolen
overfor unge med syndromer og atferdsvansker.
Det ble tatt lite hensyn til enkelteleven, og jeg
syntes skolen ga lite trening i sosial mestring. ”Jeg
vil trives!” er et tiltak som tar disse manglene på

Alle elevene som målgruppe

alvor, mener Hugo, som sammen med Beate nå
skal utdanne nye prosessledere for Trygg
Oppvekst, som siden kan virke på andre skoler. I
tillegg til Hugo og Beate har Vardal enda en
prosessleder. Han er lærer, men har ikke grupper
på det trinnet han sjøl underviser.

”Jeg vil trives!” har alle elevene på skolen som
målgruppe. For hvem vet i utgangspunktet hvem
som trenger litt ekstra? Ungdom med
atferdsproblemer oppdager en lett, men det er
mange som strever som en verken kan se eller
merke noe på. Når alle får tilbudet, vil vi fange opp
de som sliter, understreker Beate.
Alle i ledertroikaen understreker at det viktigste
kriteriet for å være en god prosessleder er
engasjement. En må være oppriktig interessert i
dette og ha gode relasjoner til elevene. Dessuten
mener de at samspillet mellom de voksne som
deltar i gruppene må være godt.
På omtrent alle skoler vil det finnes folk som er
egna. – Det kan være ”hvem som helst”, en behøver
ikke ha høgskoleutdanning. Det kan være lærere,
vaktmesteren, helsesøster. Noen har det bare i seg,
sier Hugo.
Ingerid understreker at det er viktig å ikke ha en
formanende stil. – Det er fint at de kan betro seg til
oss – også med ting de vet vi synes er litt ”på
kanten”. Da er det viktig at vi møter dem som
trygge voksenpersoner med informasjon og
anbefalinger – ikke med en pekefinger.

”Jeg vil trives!” er slett ikke innført over natta på
Vardal ungdomskole. Det starta i det små i 2005
med oppstart av jente- og guttegrupper på 8.

Engasjement viktig

Starta i det små

Jeg vil trives! Mål:
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klassetrinnet etter modell fra IOGT Junior sitt
program Trygg Oppvekst (TO. Dette er et
samtaleprogram utvikla for grupper med 12- til 14-
åringer (se faktaboks side 8 og 10).
- Barne-, ungdoms- og familieetaten (Buf-etat) i
Oppland ønska programmet utvikla til også å passe
for 9. og 10. klassetrinnet. Vi brukte de
pedagogiske prinsippene i Trygg Oppvekst som
utgangspunkt, men lagde nye temaer som passer
for eldre ungdommer og for våre lokale forhold,
forteller Hugo. Dermed så ”Jeg vil trives!” dagens
lys – et opplegg som favner mye mer enn TO. Dette
er nettopp noe av det Hugo vektlegger som styrken
i Trygg Oppvekst: Det lar seg godt tilpasse lokale
forhold, ressurser og muligheter.
I 2006 kunne skolen tilby gruppesamtaler til både
8. og 9. klasse, og i 2007 til 8. og
10. klasse. I 2008 ble det beslutta
å gjøre ”Jeg vil trives!” til et treårig
prosjekt. Da fikk samtlige
klassetrinn tilbudet, det ble knytta
nye samarbeidspartnere til, og
etter hvert ble det utvida til to av
barneskolene i nærmiljøet og til to
av de videregående skolene.
Gjennom IOGTs Juniorforbund
ble det også knytta en forsker fra
Høgskolen i Vestfold til prosjektet
på Vardal ungdomsskole.
De første prosjektmidlene kom fra
Buf-etat, men etter hvert tok
Kompetansesenter rus, region øst
(KoRus øst) ansvaret og deler
utgiftene 50/50 med Vardal
ungdomsskole. Av dette er

100 prosent oppslutning
Å delta i jente- og guttegruppene – som er basiselementet i ”Jeg vil trives!” – er
frivillig. Men på Vardal ungdomsskole er med. De siste fire åra har det rett og
slett vært 100 prosent oppslutning.

alle

......................................................

Foreldrene får vite om prosjektet allerede før
eleven begynner på ungdomsskolen. På det aller
først foreldremøtet – som blir holdt mens
ungdommene ennå går i 7. klasse på barneskolen –
blir det orientert om prosjektet.
– Vi får ofte henvendelser fra foreldre om at de vil
at ungdommen deres skal delta. Siden har vi fått
tilbakemeldinger om at det har bidratt positivt på
hjemmebane, forteller miljøterapeut og
prosessleder Beate Ensby. Foreldrene må
godkjenne deltakelsen, og bare én gang har de
opplevd at noen har reservert barnet sitt fra å
delta. Det er lenge sia.

Den aller første uka i 8. klasse blir alle elevene
samla i auditoriet for å få informasjon om
prosjektet. De fleste melder seg på med en gang.
– Noen sier nei. Men de kommer når de hører hva
andre forteller, smiler Beate. Det er også lov å delta

Forplikter seg

på én gruppesamtale uten å forplikte seg – bare for
å se hva det er. Alle kommer igjen, og da må en
forplikte seg til deltakelse. Det er gruppesamtaler
en halv dag i fem uker på rad, og det er ikke
anledning til å gå ut og inn av gruppa. Bare helt
ordinære fraværsgrunner blir akseptert. Det
handler om respekt og kontinuitet for de andre
deltakerne – og dette blir respektert.
– Det er spesielt med denne voldsomme
goodwillen, sier rådgiver og prosjektleder Ingerid
Myrvold. – Alle elevene i 8. og 9.klasse har vært
med. Og de som får være med i 10. klasse blir
betrakta som heldige.
Når elevene har meldt seg på, setter prosesslederne
sammen grupper på fem til sju elever i samarbeid
med klassens lærer. Alle gruppene er satt sammen
innafor hver enkelt klasse, og det blir lagt vekt på
at ulike personlighetstyper blir representert i
gruppene.
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Trivsel og læring hører sammen, mener ledertroikaen for ”Jeg vil trives!”
Fra venstre: Beate Ensby, Hugo Brekken og Ingerid Myrvold.

ca 90 prosent lønnsmidler. KoRus øst har bidratt
med ca 400.000 i året.

Men et prosjekts sanne natur er at midler kun
bevilges for en avgrensa periode – for ”Jeg vil
trives!” sin del til 2011. Ledertroikaen håper og tror
likevel på ei framtid for tiltaket.
– Vi håper sterkt at vi får fortsette, at prosjektet
kommer over i fast drift i 2011. På vår skole, som
har ca 330 elever, vil tiltaket koste ca 500.000
kroner i året å drifte sånn som det er nå, sier
Ingerid.
– Men vi er avhengig av samarbeidspartnere som
kan bidra økonomisk. Skolen har ikke mulighet til
å drifte prosjektet på dette nivået alene.

Håper på fast drift



Mye er sårbart

Mer spissa i 10. klasse

Grunnen til inndelinga etter kjønn er at temaene
kan være litt sensitive. Å snakke om forelskelse og
sex med elever fra det annet kjønn tilstede når du
er 14 år, er bare for flaut. Mange andre temaer
egner seg også best bare som jenteprat og
gutteprat. Midt i puberteten er det mye som er
sårbart.
Men i 10. klasse, og på videregående, har de begynt
med noen blanda grupper. Da er ikke ting så flaut
lenger, og det kan være sunt og nyttig å få vite hva
gutta eller jentene mener og tenker om ting.
Opplegget i 8. klasse er henta rett ut av
kursmanualen til Trygg Oppvekst. Noen får
tilbudet på høstsemesteret, resten på våren.
Temaene for de fem gruppesamlingene i 8. klasse
er:

åpenhet og kommunikasjon
tanker og følelser, masker og forsvar
selvbilde, vennskap og identitet, forelskelse og
seksualitet
rusbruk og avhengighet
avslutning – oppsummering, film og kos

I 9. klasse har prosjektledelsen laget temaene sjøl
og programmet for gruppene ser sånn ut:

framtida
mobbing, rasisme
nettbruk
rus / seksualitet (det ene temaet før og det andre
etter pausa)
avslutning – oppsummering, film,
tilbakemeldinger

På 10. klassetrinnet er det bare 30 elever som får
delta på grupper. Da er utvelgelsen mer spissa.
Blant de 30 er det 10 til 12 elever som har spesielle
behov.
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– Og vi får alltid med de ”riktige”, fortelle
prosessleder Hugo Brekken. Han understreker at
også i 10. klasse har alle som deltar glede av det. De
som ikke har ekstra behov, er ikke der bare for ”de
andres” skyld.
På dette klassetrinnet er det tre grupper med fem
samlinger før jul, og tre grupper med fem
samlinger etter jul. I motsetning til i 8. og 9. klasse
er det ulikt innhold i de to grupperekkene. Det er
fordi seks elever får være med begge semestrene.
Dette er i samråd med både eleven sjøl og
foreldrene.

10. klassegruppene handler i stor grad om å
forberede elevene på tida etter ungdomsskolen.

Før jul er temaene:
verdier – hva er viktig i livet
politiet kommer på besøk til skolen
elevene besøker ungdomskontoret
elevene besøker den videregående skolen de er
interesserte i å vite mer om
avslutning i bowlinghallen

Etter jul er temaene:
rusmidler
valg og konsekvenser
tur til politistasjonen
tur til ungdomskontoret en gang til
avslutning med kinobesøk

Samarbeid med de to videregående skolene Gjøvik
og Raufoss er noe av det ”Jeg vil trives!” har fått
prosjektmidler til. Og det er frafallet som skal
forbygges.
– Både Raufoss og Gjøvik videregående har
henvendt seg til oss for at vi skal opprette grupper
på de linjene der frafallsprosenten er høy. Også her
erfarer vi at det er de ”riktige” elevene som melder
seg til opplegget. Noen har gått her på Vardal og
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Forebygger frafall på videregående
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har hatt gruppesamtaler før. Andre har det for
første gang på videregående, forteller Brekken.
Han har fått tilbakemeldinger fra skolene om at
der de har hatt grupper har frafallet blitt mindre.
Han tror dette skyldes at gruppene skaper et bedre
miljø og dermed styrker motivasjonen for å holde
seg på skolen.
På videregående har de ei gruppe på seks elever
som har ti til tolv samlinger gjennom hele
skoleåret. Temaene er de samme som på
ungdomsskolen. Men de er utvikla så de passer en
eldre elevgruppe.
Myrvold ser videregående som et kjempepotensial
for utvikling av ”Jeg vil trives!”. Høsten 09 skal det
utdannes prosessledere på de to
samarbeidsskolene så de kan ha gruppene sjøl.

Et viktig prinsipp i Trygg Oppvekst er at en må ha
gjennomført en prosesslederutdanning før en går i
gang med gruppeledervirksomhet.
Gruppesamtalene berører så viktige og følsomme
temaer at de må gjennomføres gjennomtenkt og
under kyndig ledelse. Gruppelederne skal ha
faglige holdepunkter og referanser, et pedagogisk
verktøy og kollegaer å dele erfaringer med.
Grunnopplæringa av prosessledere skjer gjennom
fire dagers kursing i regi av de fagansvarlige for
Trygg Oppvekst (TO): Høgskolelektor Ulf Dahl ved
avdeling for Helse- og Sosialfag ved Høgskolen i
Østfold og TOs prosjektleder Arnold Lexander.
Etter kurset blir deltakerne koblet sammen i et

Viktig med kyndig ledelse

nettverk bestående av andre prosessledere og ei
faglig referansegruppe. Nettverket utveksler
erfaringer og faglige synspunkter for å gjøre
programmet og gjennomføringa stadig bedre.
Prosessledernes viktigste kompetanse er interesse
for barn og unge, interesse for de prosessene de
gjennomgår i oppveksten, pågangsmot, humor,
evne til å lytte og kommunisere og stabil
tilstedeværelse over tid. Prosessledere rekrutteres
lokalt blant fagpersoner med sosial-, helse- eller
pedagogisk bakgrunn og blant personer med
spesiell interesse for oppvekst og forebygging.

Også samarbeid med barnetrinnet er en del av ”Jeg
vil trives!”-prosjektet. Blomhaug og Vindingstad
skoler er samarbeidsskolene, og også ansatte fra
disse skolene skal på prosesslederkurs høsten 09.
– Vi har hjulpet til med å tilpasse opplegget til 4.
klassetrinnet på Vindingstad skole og til
7.klassetrinnet på Blomhaug, forteller Hugo.
Blomhaug har testa ut opplegget i ett år nå, og
prosesslederne fra Vardal veileder i oppstartsfasen.
Der har de samme tema som 8. trinn på Vardal. På
Vindingstad er temaene knytta til tanker, følelser,
sjølbilde, vennskap og mobbing. Temaene er valgt
ut etter alderen til elevene.
I tillegg driver Beate og Hugo foredragsvirksomhet
på samarbeidsskolene og for andre interesserte for
å tenne gnisten. En gnist de til overmål har sjøl –
og som lett antenner folk som kommer i deres vei.

Barneskolen skal med

......................................................

Ut på tur aldri sur–

Det er ikke bare gruppesamtaler ”Jeg vil trives!” har å tilby. Frokostklubb,
oppmuntring av fritidsinteresser, turer – gjerne med overnatting – og individuelle
samtaler står også på programmet.

– En gang i uka inviterer jeg fire-fem jenter til
frokostklubb. Jeg stiller med knekkebrød og ost, og
vi spiser og snakker og hører radio, forteller
miljøterapeut og prosessleder Beate Ensby. Det er
veldig trivelig!
Og så er det det de kaller ”forsterking av
fritidsinteresser”. Det betyr at prosesslederne tar
med seg enkeltelever med på noe de er litt
interessert i – eller kanskje har lyst til å bli
interessert i.

– Mange er litt interessert i å fiske, men er ikke så
flinke til å få fisk. Det lærer vi dem så gjerne, smiler
prosessleder Hugo Brekken fornøyd, og klarer ikke
helt å skjule at dette er en fritidsinteresse som
knapt trengs å forsterkes hos han.
Denne fritidsinteressen får han altså dyrka på tur
med ungdommene. Da er temaet nemlig ofte
friluftsliv, og noen ganger i året er det
overnattingstur på ei fiskehytte de disponerer ikke
så langt unna. Dette er populært og det er stor
konkurranse om å få bli med.

Fiskelykke

– Vi fisker og lager mat, gjerne med den fisken vi
har fiska, og med Beate som sjefskokk. Vi går på
skattejakt med metalldetektor og spiller kort og
yatzy.

Og så er det de individuelle samtalene. Enten rett
etter gruppemøtene, eller når som helst ellers ved
behov. Det er først og fremst Beate som tar dem,
50 prosent av stillinga hennes er via til dette.
– Det var meldinger til miljøterapeuten før vi
begynte med ”Jeg vil trives!” også. Men nå kommer
det flere, og terskelen for å komme er lavere.
Derfor er det ikke lenger bare de veldig dramatiske
historiene som kommer opp, forteller Hugo. Hugo
og Ingerid blir oppsøkt av ungdommer som trenger
noen å prate med om hverdagslige ting.
Prosesslederne tar også oppdrag hvis enkeltklasser
har spesielle utfordringer – med opplegg sydd
sammen for akkurat denne klassen.
– Da lager vi ofte sosiale, trivelige grupper, for at
det skal løse seg opp. Og det gjør det vanligvis, sier
Hugo.

Lavere terskel
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Vardal ungdomsskole har en timeplan som er litt
utenom det vanlige, og spesielt egna til å
kombinere med opplegg som ”Jeg vil trives!”.
Skolen opererer nemlig med fleksitid. Det er
fleksitid fra klokka 08 til 09.30 fem dager i uka, og
fra 14.30 til 15.30 tre dager i uka. Ungdommene

Du mobber ikke en du
har sittet på gruppe
og snakka om
følelser med.
Jeg har møtt mange ungdommer på Vardal ungdomsskole og fått være
observatør i flere grupper. Og det er ingen tvil: Prosjekt ”Jeg vil trives!” er
noe alle vil ha. Alle ville gjerne deltatt i 10. klasse også. De få som blir
trukket ut til å være med da, er de heldige.
Men først – før de har blitt kjent med hva dette er – må de lokkes litt. Og det
gjør Beate og Hugo så gjerne. En stor haug med kjeks, kakao og saft står på
bordet første gangen – det vet alle, og Mona i 10b tror nok det er en del som
melder seg på nettopp på grunn av kakao'n og kjeksen. Men hun vet
bestemt at det ikke er derfor de fortsetter å komme.

7

Det er viktig at det ikke er lærere som leder gruppa, synes jentene fra 10b – i alle fall ikke lærere som de sjøl har
eller skal ha. Fra venstre: Kristine S, Kristine GV, Tora, Hanne, Malin, Mona

har altså åtte timer pr uke til egen disposisjon. To
av timene må de møte. I disse timene kan elevene
drive med skolearbeid, og få hjelp hvis det trengs,
og prosesslederne kan gi spesiell oppfølging til
elever som trenger det. Frokostklubben ligger også
innafor fleksitida.



Trygg Oppvekst er et modnings- og
forebyggingsprogram for unge mellom 12 og
14 år. Formålet med programmet er å bidra til
en kompetanseheving blant barn og unge og
deres foreldre for å oppnå en bedre mestring i
hverdagen. Programmet har blitt drevet av
IOGTs Juniorforbund siden slutten av 90-
tallet. Fra 2010 drives det av Junior- og
barneorganisasjonen Juba.
Trygg Oppvekst-programmet brukes av skoler
og kommuner i deres sosialpedagogiske
arbeid. Arbeidsmetoden består i å skape
gruppesituasjoner hvor skolelever får
anledning til å sette ord på viktige hendelser
rundt seg, reflektere over egen situasjon, øke
deltakelsen i eget liv, forbedre
kommunikasjonsferdighetene og styrke
familie- og nettverksbånd.

Gruppene gjennomfører et strukturert
samtaleprogram under ledelse av en
kvalifisert kursleder som får roller både
som instruktør, rollemodell og
prosessleder. Opplegget dekker
tema som åpenhet og
kommunikasjon, følelser,
selvbilde, vennskap, rusbruk
og familie.

Trygg Oppvekst

Det første møtet
Den obligatoriske, store haugen med
kjeks står på det lave bordet. Fem litt
spente jenter sitter i den store
skinnsofaen i det bitte lille rommet.
Heldig er den som har fått tak i ei pute.
Den er god å holde på nå – for ingen
veit helt hva som skal skje.

Schaida, Maiken, Ida, Silje og Edona har akkurat
begynt i åttende klasse. De er plukka ut til å delta i
gruppe det første semester – de er altså aller først
ut. Noen av dem kjenner hverandre fra før, men
ikke alle.

Ved bordet sitter også Beate og Hugo – behaglig, i
hver sin stressless. Hugo forteller hva
ungdommene skal være med på. At her skal de
møtes hver onsdag klokka 12 og ut skoledagen i
fem uker framover. De vil gå glipp av noen timer,
og må sjøl sørge for å få med seg viktige ting fra
timene. Beate presiserer at dette ikke vil gå ut over
karakteren.
– Dere er her for å lære om dere sjøl, fortsetter
Hugo. – Her kan dere si alt dere har på hjertet, for
vi har taushetsplikt. Er det noe dere ikke har lyst til
å fortelle hele gruppa, men bare oss voksne, sitter
vi her etter gruppesamtalen også. Og dere kan
komme til oss når som helst ellers. Det behøver
ikke være noe alvorlig.
– Men vi da? Har vi taushetsplikt? spør Ida. - Ja,
det har vi alle, forteller Hugo, men ikke på den
strenge, juridiske måten som de voksne, mer som
en forpliktelse overfor hverandre, en slags moralsk
taushetsplikt. Den er det ingen som har problemer
med å slutte seg til.

Så må det lages noen regler, og det blir
brainstorming. Taushetsplikt er allerede nevnt.
– Rekke opp hånda!? sier en.
– Nei… Kanskje ikke? lurer Hugo.
– Kanskje vi ikke skal ha det så ”skolete” her?  Men
vi kan jo forsøke ikke å snakke i munnen på
hverandre.
– Ikke le, foreslår en annen.
– Le med og ikke av, presiserer Edona. Alle slutter
seg til den regelen.
Vi må ikke glemme oppmøte, det er viktig, fortetter
Hugo. – Det forventes av dere at dere møter opp
her, så sant dere er på skolen.

Taushetsplikt for alle

Le med, ikke av

Det vanskelige positive
Og så er det presentasjon. Hugo begynner, så
Beate. De forteller litt av hvert – mange detaljer og
ganske personlig. Her er det åpenheten som
gjelder. Deretter må alle jentene uti det. Og det går
greit inntil de må si en positiv ting om seg sjøl. Den
ene negative tingen de må si går fint – men
positivt? Det er ikke lett i manges påhør. Men alle
blir oppforda – og alle får det til til slutt og med litt
hjelp.
Ei ganske typisk oppstartsgruppe, oppsummerer
Hugo når jentene har gått. Han skjønner at de vil
tørre å snakke. De var ikke redde hverandre, de var
lette å dra i gang. Det er ikke alltid like lett som
dette, men Beate og Hugo har aldri opplevd at
noen ikke har villet si noe.
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Med bakgrunn for egne meninger
Mona, Kristine GV, Tora, Hanne, Malin og Kristine går i 10b. De har virkelig
bakgrunn for egne meninger, for alle har gått i gruppe i 8. og 9. klasse. Mona,
Kristine GV og Tora er av de heldige som også har blitt trukket ut til å være med i
10.klasse.

Jentene er samstemte i at det er bra at skolen har
”Jeg vil trives!”. Det er et lærerikt tiltak hvor de
lærer å kjenne andre.

Tora trekker særlig fram det de lærte om rusmidler
i 8. klasse og nettbruk i 9.klasse, og Hanne
samtalene om framtidsplaner i 9. klasse.
Men i tillegg til at det er viktige og relevante
temaer understreker jentene at gruppesamtalene
rett og slett er koselige. Det er godt med denne type
avbrekk i skolehverdagen – noe som ikke handler
om fag. Det bidrar til trivsel. De har alltid gleda
seg, og de tror det blir mindre mobbing av det.
– Du mobber ikke en du har sittet i gruppe og
snakket om følelser med, sier Tora. Om det ikke
blir helt mobbefritt, tror de det blir oppdaga og
grepet fast i raskere enn det ville blitt gjort ellers.

Åpenhet med grenser

Mange av ungdommene, ikke bare 10b-jentene,
understreker at åpenhet er viktig. Likevel er de
bevisst på hva som hører til hvor. Det er ikke alt
som blir sagt høyt i gruppesamtalene.
Men jentene veit at det er mange som går til Beate
og Hugo etterpå, og at terskelen er ganske lav.
Vissheten om alltid å ha noen å snakke med gjør
skolen tryggere, synes de. Vi vet at de tar deg
alvorlig, sier Tora. – At de klarer å se ting fra vår
side, supplerer Kristine.

Lærerne skal ikke vite for mye
Og det er definitivt enklere å være åpen i mindre
grupper enn i klassen. Det meste blir mye mindre
flaut da. Og erfaringene er at taushetsplikten blir
overholdt. De snakker om temaene fra gruppene
både med venner og hjemme, men det blir aldri
referert til hva enkeltpersoner sier. Den grensa blir
høyt respektert. De er flinke til å sortere hvem som
skal vite hva, og lærerene er av dem som ikke skal
vite for mye.
Stadig vekk hører jeg, både fra voksne og
ungdommer her på Vardal, at det er viktig at det
ikke er lærere som leder gruppa. I all fall ikke
lærere som de sjøl har eller skal ha.
– Det er viktig at det er egne folk til dette. Folk vi
kan stole på, sier Hanne. Det er ting hun sier på
gruppa som hun ikke ville hatt lyst til å si til
kontaktlæreren sin. Mona tror rett og slett at få
ville vært med hvis det hadde vært deres egne
lærere som leda gruppa.

Gutteprat og jenteprat
Ellers er det ikke så nøye hvem som er på gruppa.
Når de begynner i åttende er det nok en del som
skulle ønsket å få være med bestevennen sin, men
de innser at det ikke er så lurt. At det kan være
sunt å komme seg litt bort fra hverandre, at en blir
fortere kjent med de andre da. Det er flere som
nevner det – ikke bare jentene i 10b.
Det er noen andre det også er viktig at ikke er der:
gutta. Det samme synes gutta om jentene.

”Forsøkskaninkullet” med fullskalaopplegg på Vardal har for lengst begynt på videregående.
Fra venstre: Andreas, Jon Vegard,  Aida,  Akuch – foran: Samah
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Kjønnsdelte grupper er viktig. Ikke et vondt ord om
gutter, men de skal rett og slett ikke høre alt. – Vi
lurer ofte på forskjellige ting, sier Mona.

Hanne er enig, men synes kanskje det hadde vært
fint å ha det blanda av og til. Og det er nettopp det
som er på gang: I 10. klasse i år skal noen av
gruppene være blanda, og det er det flere enn 10b-
jentene som synes er bra. Men at det er kjønnsdelt
i 8. klasse og kanskje i 9. er de fleste enige i at er
helt nødvendig.

En annen gjeng med bakgrunn for egne meninger
er Aida, Andreas, Jon Vegard, Akuch og Samah. De
var i ”forsøkskaninkullet” som hadde
fullskalaopplegg med ”Jeg vil trives!” fra
fra og med 2006 til og med 2008.
Som 10b-jentene er de samstemmige i at ”Jeg vil
trives!” er et godt påfunn. – En fin anledning til å
bli kjent med folk utafor timene, sier Samah. Hun
mener tiltaket helt klart er inkluderende. – Folk
som vanligvis ikke sier så mye, snakka plutselig en
hel del. Jeg ble veldig overraska!
Jon Vegard opplevde også at det ble tryggere i små
grupper, da går alle i større grad inn for å være
hyggelige, og det blir lettere for alle å bidra.
Gjengen fra videregående opplevde
samtalegruppene som et høydepunkt da de gikk på
ungdomsskolen. De fikk vite mye de ikke visste fra
før, og gruppene var en fin avveksling.

Og for noen er tiltaket ”livsviktig”. – Å delta i
gruppe blir ikke stigmatiserende når alle deltar.
Dermed blir terskelen lavere for dem som trenger
videre samtaler, understreker Samah.
– Det blir snarere det motsatte av stigmatisering,
legger Andreas til. – De som sliter, får mye
sympati.

Også for dem som ikke sliter spesielt, er det viktig å
vite at det er noen der en kan snakke med, noen
som alle kjenner og som de er fortrolige med fra
gruppesamtalene.

Temaene var også noe som engasjerte. Gjengen fra
videregående opplevde at det angikk dem – eller
ville komme til å angå dem en gang. De lurer på om
kanskje ikke flere av temaene fra 8. klasse burde
kommet igjen i 10. – når de er blitt litt mer modne
og fått litt flere erfaringer sjøl? Mye skjer på de åra.

Ingen klarer å komme på noe negativt med ”Jeg vil
trives!”. Alle syntes det var et positivt element i
skolehverdagen, og mener det hadde betydning for
klassemiljøet. I alle fall i 8. og 9. klasse da alle var
med og alle i klassen dermed hadde en felles
referanse. I 10. klasse var nok betydningen for
klassemiljøet mindre, siden det var få som var med
og gruppene var satt sammen på tvers.

- Det var surt ikke å få være med i tiende klasse,
husker Samah. Hun var den eneste av disse fem
som ikke ble trukket ut. – De ble sett på som
heldige, de som fikk. Men hvor stor betydningen

- Plutselig snakka de!

How to live your life« »
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var opprinnelig tenkt som hjelp for barn av
rusmiddelmisbrukere
ble under utviklinga til et generelt
modningsprogram retta mot unge mellom
12 og 14 år
ble starta opp første gang i 2000 og
revidert i 2002 og 2007
ble testet i et pilotprosjekt i Oppland med
kommunene Nord-Fron, Øyer og Gjøvik, og
i Østfold med kommunene Hobøl, Våler og
Sarpsborg
har blitt drevet på 17 skoler med ca 4000
unge som deltakere i perioden 2002-2009
har skolert rundt 200 prosessledere i
samme periode
har blitt utviklet i et samarbeid mellom
Høgskolen i Østfold og
barneorganisasjonen IOGTs
juniorforbund.
har mottatt økonomisk støtte fra
Helsedirektoratet (og dets forløpere)
siden slutten av 90-tallet
har blitt støttet økonomisk og faglig
av Østnorsk kompetansesenter for
rus og avhengighetsspørsmål
over en treårsperiode
ble evaluert i 2005 av
Høgskolen i Østfold
evalueres i 2008-2010 av
Høgskolen i Vestfold

Trygg Oppvekst
- historie og omfang

det har hatt for folk på sikt er de litt usikre på. Jon
Vegar tror det har hatt lite betydning for
gjennomsnittseleven – noen har kanskje fått litt
bedre sjøltillit. På den annen side var samdet en
slags allmennutdanning – ”how to live your life”,
legger han til.

Men det er nok først og fremst for dem som i
utgangspunktet slet, det har hatt betydning, mener
de. – Jeg tror folk som slet fikk det bedre gjennom
dette, det ble lettere å gå å snakke med noen.
Terskelen ble lavere enn den ville vært uten ”Jeg vil
trives!”. Dessuten blir en mer bevisst på det å søke
hjelp, sier Andreas.

Om de ikke opplever helt konkret at de har hatt
bruk for ”Jeg vil trives!” etter at de gikk ut av
ungdomsskolen, virker det som om de har fått med
seg noe av betydning utover akkurat ”der og da”.–
Vi kjenner kanskje bedre igjen ting som kommer,
forteller Andreas. Samah og Akuch trekker fram
sosialiseringa de gjennomgikk, og Jon Vegard
legger vekt på de grunnleggende verdiene og på
dybden i temaene.
Aida syntes det var nyttig å få vite om virkninger av
rusmidler. – Akkurat det kunne vi nok trenge en ny
gjennomgang av nå i videregående. Jeg tror det er
mange som ikke helt har fått med seg den
kunnskapen, avslutter Jon Vegard.

- Blir bevisst på det å søke hjelp
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Ressursene blir satt inn på linjene med størst frafall.
På disse skolene er det først og fremst linjene for
teknisk industriell produksjon og bygg og anlegg.
Foreløpig er det grupper kun i 1.klasse. Inntil
prosesslederne er ferdig utdanna er det Hugo som
har gruppene også der.

Nikolaj, Stine og Steven var alle med på gruppe da de
gikk i 1. klasse på videregående i fjor. Nikolaj kom fra
Vardal ungdomsskole og hadde deltatt på grupper
før. For Stine og Steven var det helt nytt.
Nikolaj mener det var helt nødvendig at det var
kjønnsdelt på ungdomsskolen, men på videregående
er det like nødvendig at det er kjønnsblanda. Da får
gutter og jenter anledning til å korrigere hverandres
syn på en del ting – for ved siden av rusmidler er sex
blant de viktige temaene for denne aldersgruppa.

Lattermildt forteller de om en av de dagene

30 cm? - Nei takk!

Korrigerer mytene
En ny gjennomgang på videregående er
det faktisk noen som får.
Noen av midlene til prosjekt ”Jeg vil
trives!” blir nettopp brukt til å sette i
gang grupper og utdanne prosessledere
på de to videregående skolene i
kommunen: Gjøvik og Raufoss
videregående skoler.

gruppesamtalen ble tatt videre ut til klassene og
varte dagen ut. Det var den dagen Stine
proklamerte at utstyr på 30 cm er helt unormalt og
noe de aller fleste jenter vil betakke seg for.
Da pusta gutta letta ut, ler Steven, for denslags var
det få som kunne leve opp til, men mange som
ønska seg. ”Jo større jo bedre” hadde de trodd. En
viktig myte ble uskadeliggjort den dagen. Men
gruppa var en forutsetning for at vi kunne prate om
dette i klasserommet, understreker Stine.

– På gruppene fant vi ut at vi hadde mye å lære,
fortsetter Stine. - Det ble mye fnising, men vi fikk
mye fakta ut av det. Og så hadde vi en veldig
morsom båttur som avslutning!
Som flere av de andre også har understreket: I
tillegg til at temaene er viktige og angår dem, er det
å komme ut av klassen å gjøre noe annet, og å være
sammen på en helt annen måte, et svært viktig
element ved ”Jeg vil trives!”. Det styrker
fellesskapet, understreker Steven. Han ser også at
det er viktig at ganske ulike folk fra forskjellige
klasser blir trukket med.

Deltakerne på videregående synes som de andre at
gruppesamtalene var ukas høydepunkt mens det
sto på. Steven synes de burde ha grupper i alle
klassene hele veien på videregående – alle tre
savner det nå i 2.klasse. Både gruppene og det at

Styrker fellesskapet

Stine tok hull på en og annen gjenstridig myte på Jeg vil trives! -gruppa i 1.klasse på videregående.
Fra venstre: Nikolaj, Stine, Steven.

” ”
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Rektoren er overbevist om at trivsel, motivasjon og
læring henger sammen, og er glad det er kopla en
forsker til prosjektet. Han tror hun vil bekrefte det
han sjøl ser.

Og ”Jeg vil trives!” har minst like stor betydning
for miljøet som for den faglige innsatsen, mener
Borge. – Den siste elevundersøkelsen viser at vi har
mindre mobbing og mindre konflikt. Vi ser også at
elevene tar mer ansvar – både for skolesamfunnet
og hverandre. Men igjen: Vi kan ikke vite helt
sikkert at dette kan tilbakeføres til ”Jeg vil trives!”
Rektoren forteller at oppslutninga blant lærerne
har vært særdeles god fra dag én. – De så fort at de
hadde nytte av dette – at det påvirker
klassemiljøet.
Ledelsen bruker flere økter i året på å informere
om og diskutere arbeidet med ”Jeg vil trives!” i
lærerfora. Det er info på kryss og tvers, og Borge
mener at dersom lærerne ikke hadde slutta så
helhjerta opp, hadde det antakelig ikke vært noe
prosjekt.

– Det er klart vi har noen kritiske røster, men de er
vært få, forteller han. Disse synes det går for mye
utover fagene deres, men det er strengt tatt ingen
som kan dokumentere det.
– Vi forsøker så langt som mulig å organisere oss
ut av disse problemene. ”Jeg vil trives!” er et stort
spleiselag mellom lærerne. Når alle avgir timer, er
det ingen som mister noe av stor betydning.
Rektoren understreker at det er lov å stille
spørsmål og være kritisk, men han vet ikke om
noen lærer som på alvor ønsker å avikle tiltaket.
Det er det åpenbart ingen som vil – og får de ikke
fortsatt midler utenfra etter at prosjektet er
avslutta, vil de likevel fortsette.

– Vi drev jo dette også før det ble prosjekt, men da
i mindre skala. Mister vi midler blir det umulig å
drive det som nå. Da må vi tilbake til det
opprinnelige. For eksempel med grupper bare i
8.klasse og miljøterapeut i kun 50 prosent stilling
– ikke 100 prosent som nå.
Borge forteller at de har hatt miljøarbeider ved

Tar mer ansvar

Spleiselag

Fra brannslukking til forebygging

Bedre læring - mindre mobbing
– Jeg er helt sikker på at ”Jeg vil trives!” har faglig betydning. Jeg kan ikke bevise
at det kan tilbakeføres til dette tiltaket, men vi har fått bedre læringsresultater her
ved Vardal ungdomsskole etter at dette tiltaket ble satt i gang, forteller rektor
Vinjar Borge.

Vardal ungdomsskole lenge. Helt siden Gjøvik
kommune i august 2002 bestemte at sosiallærerne
skulle ut og miljøarbeiderne inn. Da ansatte Vardal
miljøterapeut i 50 prosent stilling. Det var denne
som ble utvida da ”Jeg vil trives!” ble prosjekt.
Utvidelsen gjorde at miljøarbeidet på Vardal gikk
fra brannslukking til forebygging. En uvurderlig
utvikling, i følge rektor. Nå er terskelen for kontakt
med elever som sliter lav – og miljøarbeider Beate
Ensby får grepet tak i mange problemer før det
uvikler seg til å bli dramatisk.
– De er voldsomt engasjerte og stolte over
prosjektet de som driver dette her på skolen. Det er
i seg sjøl en viktig suksessfaktor, mener rektor
fornøyd. Hans jobb er først og fremst å backe opp
dette engasjementet, og han er sjøl veldig stolt over
dette vellykka prosjektet som han ser på som hele
skolens eiendom.

Lærer Bent Tomtum har alltid ”Jeg vil trives!” i
bakhodet når han legger timeplan

......................................................

det er en person de blir kjent med og kan snakke
med på tomannshånd, blir opplevd som en
trygghet.
Når de tre skal oppsummere hva de fikk ut av ”Jeg
vil trives!” på videregående, gjør de det med disse

orda: tillit, sosiale ferdigheter, normalisering,
lettere å snakke med folk, lettere å prate i klassen
når du har prata på gruppa, lettere å bli værende
på skolen når du kjenner folk, noe å glede seg til.
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Politiet får bedre kontakt med ungdommen, barnevernet har færre
meldinger fra Vardal ungdomsskole enn de hadde tidligere og PP-tjenesten
ønsker at kunnskap om prosjektet skal spres vidt i kommunen. Dessuten
samarbeider flere av instansene i kommunene mer og bedre nå. Kort sagt:
Samarbeidspartnerne til ”Jeg vil trives!” ser at det nytter.

– Det er ulovlig å selge og kjøpe hasj, men det er
lov å bruke det, sier en gutt med ganske stor
overbevisning. Faren hans har sagt det.– Nei,
korrigerer politibetjent Fredrik Lykken, det er ikke
lov verken å selge, kjøpe eller å bruke hasj. Derimot
er det lov å bruke dopingmidler – men ikke innføre
eller selge. Det er en hårfin grense når det gjelder
dopinglovgivningen, presiserer han.
Det er en god del misforståelser som blir oppklart
når guttegruppa i 10.klasse har besøk fra Gjøvik
politistasjon. Det er politibetjent Fredrik Lykken
fra forebyggende avdeling som har jobben, og han
liker den. Han liker å snakke med ungdom, liker
dialogen.

På gruppemøtet forteller han om forebyggende
avdeling. At de har hovedfokus på barn og unge og
at de først og fremst har en hjelperolle. Så
informerer han om politiets arbeid mer generelt og
hva som kreves for å bli en politibetjent. Det er et
temmelig lite nåløye. Da skal ikke bare den
ordinære vandelsattesten være i orden – den
uttømmende politiattesten skal også være plettfri.
Har du stjålet en Fox på Rema og blir tatt for det

Lite nåløye

- Lærernes ansvar å legge til rette

Komplisert puslespill

På lærerværelset får jeg bekrefta Vinjar Borges
inntrykk av den store oppslutninga. Dessuten blir
det understreka at det er viktig at det ikke er
lærere, i alle fall ikke lærere fra trinnet, som er
gruppeledere.
Bent Tomtum er av dem som har vært med lengst.
Han underviser på 9. trinnet og har vært på Vardal
siden 1995. Han har alltid ”Jeg vil trives!” i
bakhodet når han legger timeplan. Han har god
rutine og lang erfaring med det.
– Det er viktig at vi lærere legger til rette for dette
ved at vi ikke gjør veldig viktige ting de timene der
flere av elevene i klassen er i gruppe. ”Jeg vil
trives!” skal i minst mulig grad gå på bekostning av
fagene, og det er først og fremst lærerne sitt ansvar
at vi unngår kollisjoner, understreker Tomtum.

Han vet at en del lærere synes det er litt uheldig –
at det allerede ligger for mange føringer for
timeplanen som det gjør. Det kan være komplisert
å få det hele til å gå opp.

Men elevene har omtrent 1000 undervisningstimer
i året. At 10 til 12 timer går til noe annet enn faglig
virksomhet kan Tomtum knapt se som noen faglig
katastrofe. De fleste deler dette synet. Tomtum
forteller da også at hovedvekta av lærerne ved
Vardal synes det er viktig å prioritere ”Jeg vil
trives!”.
Det er viktig for framtida, viktig for sjølbildet og
viktig for skolemiljøet. Og det dekker behov hos
elevene som de ikke får lagt så mye vekt på i
skoletida ellers. Som informasjon om rusmidler,
seksualitet og nettbruk og trening i sosial
kompetanse.
– ”Jeg vil trives!” er en viktig del av Vardals sosiale
lærerplan. Sammen med den fleksible timeplanen
og leksehjelpen er dette prosjektet en viktig og
naturlig del av hverdagen vår her på skolen.
Som ungdommene vi snakker med understreker
Bent Tomtum viktigheten av de små gruppene. Der
er det letter å være åpen og komme til ordet med
ting en har på hjertet.

Det nytter

......................................................

Politibetjent Fredrik Lykken oppfordrer Gjøvik
kommune til å sørge for at ”Jeg vil trives!” blir et
permanent tiltak.
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FAU-leder Hilde Håkonsen tror ”Jeg vil trives!” får
ringvirkninger i lokalmiljøet.

Færre meldinger fra Vardal

Samarbeid på kryss og tvers

Båndet til skolen

– Vi har hatt færre meldinger fra Vardal etter at
”Jeg vil trives!” kom i gang. Jeg kan jo ikke bevise
at det skyldes dette tiltaket, men det er ikke
usannsynlig, sier hun. – Det er bra at alle elevene
får være med i grupper, men vi ser at det spesielt er
ungdom som har det trøblete som får hjelp
gjennom dette.
Ring Karlsen synes det er flott at Vardal også har
begynt å samarbeide med og å hjelpe i gang, de
videregående skolene og barneskolen. Hun
berømmer også samarbeidet med Øverby
Helsesportssenter. – Det er viktig å samarbeide
med frivillige organisasjoner, og ved
Helsesportssenteret får ungdommene delta i blant
annet vedhogging og kafédrift.

Fagkonsulenten er ganske sikker på at ”Jeg vil
trives!” har positive virkninger på lokalmiljøet.
– Gode relasjoner til tydelige voksne og god
sosialisering har ringvirkninger. En må jo tro at
hvis ungdom har det bra på skolen får de det også
generelt bedre, og også bedre hjemme, mener hun.
Dessuten tror hun ”Jeg vil trives!” har betydning
for samarbeidet i kommunen generelt – på kryss
og tvers av faggrensene.
Leder for PP-tjenesten i Gjøvik, Karin Nydal,
stemmer i. Hun har vært kontaktperson for PP-
tjenesten på Vardal ungdomsskole siden 2005, og
erfarer at en alltid kommer lenger med
enkeltelever når en har et velfungerende system
rundt dem. Et system med lave terskler for kontakt
alle veier.

Og en av de store fordelene med ”Jeg vil trives!”
sånn Nydal ser det, er at eleven blir sett mye bedre
enn det som er vanlig i skolen. For mange betyr det

etter fylte 15, når rullebladet har begynt å rulle, kan
du glemme å bli politi.
Trimming av kjøretøy er heller ikke lov. Dette er et
område gutta her har god greie på, så det spørs om
ikke en og annen får litt å tenke på…

Gjøvik politistasjon har vært involvert i ”Jeg vil
trives!” helt siden starten, og Fredrik Lykken har
vært med i to-tre år. Han besøker skolen når de
ønsker besøk, og tar imot gruppene som besøker
politistasjonen. Han tror prosjektet er veldig bra
både for skolen og lokalmiljøet.
– Politiet får en bedre og annerledes kontakt med
ungdom når vi treffer dem her enn når vi treffer
dem ute, og vi får oppklart en del misforståelser
om hva som er lov og ikke lov.
Lykken synes det er veldig bra med de små
gruppene – han får bedre kontakt da enn når han
snakker med en hel klasse.
For politibetjenten er opptatt av å skape tillit. Og
skolebesøk er av de tinga som bidrar til denne
tilliten. Når ungdommene blir kjent med han på
skolen, er det også lettere å ta kontakt når de
treffes ute, er hans erfaring. – Har de tillit kommer
de til oss når det er noe, da er det kortere vei.

Sånn han ser det er prosjektet nyttig for mange, og
det har høy status. Han har fått signaler både fra
helse- og omsorg og fra barnevernet om at også de
ser nytten av tiltaket, så dette er noe han mener
kommunen aktivt må gå inn å støtte.
– Det er et problem at så mye forebyggingsarbeid
bare er prosjekter. Når prosjektperioden er over og
prosjektmidlene brukt opp, faller ting en har brukt
tid og ressurser på å bygge opp sammen fordi en
ikke får driftsmidler videre. Derfor oppfordrer
Lykken Gjøvik kommune til å bidra med det som
trengs for at ”Jeg vil trives!” blir implementert som
et permanent tiltak.
At barnevernet i Gjøvik også ser nytten av ”Jeg vil
trives!”, kan fagkonsulent Irene Ring Karlsen
bekrefte. Hun sitter som barnevernets
representant i referansegruppa til prosjektet og har
samarbeida med skolen i mange år i forbindelse
med barnevernssaker.

Bedre kontakt

- Må bli permanent tiltak!

Armin er av de heldige som har blitt trukket ut til å
delta på gruppe også i 10. klasse. Har han bestukket
prosjektlederen…?  I dag fikk han i alle fall møte
politiet.



trenger all den støtten de kan få. På Vardal er det
mye av den.
Men ungdommene får også lære å gi noe sjøl.
– Vi som foreldre er veldig takknemlige for at dette
prosjektet har kommet. Jeg håper det har kommet
for å bli – også i videregående skole, sier hun.

Hun synes det er flott at det finnes et forum utafor
den vanlige skolehverdagen som bidrar både til
individuell utvikling, sosial utvikling og faglig
utvikling, og der en lærer å mestre
tilbakemeldinger.
FAU-lederen tror prosjektet vil få ringvirkninger i
lokalmiljøet. – Med den vekta som her blir lagt på
økt forståelse, er det vanskelig å tro at dette ikke
skal virke inn på det sosiale miljøet, mener hun.

Hilde Håkonsen forteller at FAU i fjor hadde møte
med elevrådet ved skolen – et samarbeid de skal
videreføre. – På møtet var ”Jeg vil trives!” helt
sentralt. Det var dét elevene var mest opptatt av.
De synes det er et veldig viktig tiltak. Også
ungdommer som fra før er åpne, reflekterte og har
et høyt kommunikasjonsnivå har glede og nytte av
gruppene, understreker hun.

Tror på ringvirkninger

I tillegg til politiet, barnevernet og PP-tjenesten har ”Jeg vil trives!” en rekke
samarbeidspartnere både i og utafor lokalmiljøet (se faktaboks på neste side).

- Må få bidra til utforming
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– Samarbeidspartnerne våre er helt nødvendige for
utviklinga av ”Jeg vil trives!”, sier prosjektleder
Ingerid Myrvold. De er opptatt av å kvalitetssikre
opplegget sitt og ønsker innspill fra fagpersoner fra
ulike instanser.
Ikke alle samarbeidspartnerne var med fra starten,
flere har kommet til etter hvert. Og noen fungerer
på det rådgivende plan, mens andre deltar direkte
knytta mot gruppeprosessen.

KoRus-Øst

Høgskolen i Østfold

(Kompetansesenter rus - region øst)
bidrar med prosjektmidler og har en representant i
styringsgruppa. Bidrar med forslag til utvikling av
prosjektet.

ved høgskolelektor Ulf Dahl
og prosjektleder for Trygg Oppvekst Arnold
Lexander, er prosjektets mentorer og
prosjektledelsens veiledere.

– Samarbeidspartnerne våre er helt
nødvendige for utviklinga av ”Jeg vil
trives!”, sier Ingerid.

mye, sier hun, og forteller om en elev som hadde
skolevegring, men likevel gikk til gruppesamtalene.
– For han ble gruppa båndet til skolen. Hun
forteller også at det fra de videregående skolene er
lite bekymring til elevene som kommer fra Vardal
ungdomsskole.
Nydal håper å kunne spre kunnskap om ”Jeg vil
trives!” i lokalmiljøet. – Vi har PPT-kontakter på
alle skolene i kommunen, og vi forsøker å spre
Vardals opplegg. Denne type prosjekt kan lett få en
fyrtårneffekt – det vil si at det synes bedre utafor
enn der det står. Det ville være synd for ”Jeg vil
trives!”. Det er viktig at prosjektet synes minst like
godt lokalt, sier Nydal, og er glad for at det nå er
flere skoler som har tatt ballen.

Også FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) ved Vardal
synes ”Jeg vil trives!” er et nyttig og viktig prosjekt,
forteller FAU-leder Hilde Håkonsen. Hun er mor
til en gutt i 10. klasse og til to barn som etter hvert
skal begynne på Vardal.
Håkonsen ser at ungdommene blir mer reflektert
av gruppesamtalene, at de får møte mange sider
ved seg sjøl og andre, og at de får normalisert ting.
Mange valg skal tas i denne perioden, og de unge

Takknemlige foreldre
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Det må gjøres et godt stykke arbeid
internt på skolen hvis et
forebyggingsprosjekt skal lykkes, sier
Ingerid Myrvold. Forankring i skolens

– Vi ser at prosessledere på en del andre skoler
som har Trygg Oppvekst som
forebyggingsprogram, sliter med det at de ikke får
tilstrekkelig tilgang til skolens timer.

Det første ildsjelene må sørge for, er å få skolens
ledelse til å satse. Dette er den aller viktigste
forutsetninga for at forebyggingstiltak som ”Jeg vil
trives!” skal lykkes. Deretter må en få oppslutning
fra lærerne så de vil gi fra seg timer til
gruppesamtaler.
– Det er logistikkutfordringer knytta til dette. Det
skal vi ikke benekte, sier Ingerid. Det er et
puslespill for å forhindre at det ikke går for mye
utover undervisninga og skape for mange
kollisjoner. Så dersom ikke tiltaket er godt
forankra i ledelsen, kan det være vanskelig å skape
tilstrekkelig motivasjon hos lærerne.

Ledelsen må satse

- Begynn i det små

– Begynn i det små, oppfordrer Beate.
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Kompetansesenter rus - region øst
(KoRus-Øst)
Trygg Oppvekst (Junior- og
barneorganisasjonen Juba)
Høgskolen i Vestfold; Henær-senteret
Høgskolen i Østfold
Buf-etat, Oppland fylke
OT - Oppfølgingstjenesten for
videregående opplæring, Oppland fylke
Barnevernet, Gjøvik kommune
Vestoppland politikammer
PP-tjenesten, Gjøvik kommune
Øverby helsesportsenter
Bowling1
Gjøvik kino /kulturkontoret
Ungdomskontoret i Gjøvik
Gjøvik videregående skole
Raufoss videregående skole
Vindingstad barneskole
Blomhaug barneskole
FAU – Foreldrearbeidsutvalget
ved Vardal ungdomsskole (ikke
en direkte samarbeidspartner,
mer en intern part for å få
prosjektet forankra)

Samarbeidspartnere til
Jeg vil trives« »

er engasjert av Trygg
Oppvekst til forskning på og evaluering av
kombinasjonen Trygg Oppvekst og ”Jeg vil trives!”.
Resultater og analyser er under utarbeidelse av
forsker Grete Eide Rønning..

(Barne-, ungdoms-, og familieetaten) var
de som først var inne med prosjektmidler. Nå
fungerer etaten som rådgiver og har en
representert i styringsgruppa.

(Oppfølgingstjenesten) er instansen som tar
seg av alle elevene som faller ut av videregående.
De sørger for å oppspore ”forsvunne” elver, og
setter inn tiltak som egen undervisning,
utplasseringsplasser og samtaler. De har en
representant i styringsgruppa. Samarbeidsformen
for øvrig er under utarbeiding. OT samarbeider
også med Nav.

driver blant annet
kafé og kjører ut ved til gamle som trenger det. Her
kan interesserte ungdommer få utplasseringsplass.

stiller baner gratis til disposisjon når
gruppene har avslutning. Formålet er at
ungdommene skal få kjennskap til de uorganiserte
fritidsaktivitetene i kommunen.

gir gratis
forestilling til gruppeavslutning. Her er også
formålet kjennskap til mulige fritidsaktiviteter.

Ingerid anbefaler varmt alle som vil starte tiltak
som ”Jeg vil trives!” å knytte seg til lokalmiljøet i
størst mulig grad. Samarbeidspartnerne må også få
være med å forme tiltaket og få komme inn med
sin kunnskap.

Høgskolen i Vestfold

Buf-etat

OT

Øverby helsesportssenter

Bowling 1

Gjøvik kino / kulturkontoret

......................................................



– Det er viktig med tett kontakt mellom prosessledere
og lærere, understreker Hugo.
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Prosessleder Hugo Brekken presiserer at løpende
informasjon er helt nødvendig for å få den
oppslutninga som trengs. – Det må være tett
kontakt mellom prosessledere og lærere, og det må
informeres regelmessig om utvikling av tiltaket.

Det tar noen år å innarbeide og å få så stor
oppslutning som ”Jeg vil trives!” har på Vardal
skole i dag. Her fungerer det nesten for godt til å
være sant. - Det er et lykkeprosjekt, ler Ingerid.
– Hver enkelt skole må finne sine løsninger, både
når det gjelder organisering og økonomi. Det
viktige er at det skal være gjennomførbart i den
skalaen det er tenkt på den enkelte skole,
understreker Hugo.
Men det at tiltaket vokser gjør det ikke
nødvendigvis mer krevende å implementere. Det
har logistikkmessig også noen store fordeler. For jo
flere grupper og tidspunkter desto lettere er det
med bytter, forteller han.
Men uansett – rådet fra prosjektledergruppa ved
Vardal skole er entydig: Begynn i det små, prøv
dere fram. Det er ikke å anbefale å sette i gang for
fullt fra starten av. Begynn for eksempel med
gutte- og jentegrupper i 8. klasse. Da kan en bruke
programmet til Trygg Oppvekst direkte.

Ting tar tid

”Det må gjøres et godt stykke arbeid internt på skolen hvis et
forebyggingsprosjekt skal lykkes. Forankring i skolens ledelse og hos lærerne er
helt nødvendig”.

Prosjektleder Ingerid Myrvold
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Trygg Oppvekst er et modnings- og forebyggingsprogram for barn og unge.
Gjennom samtalegrupper får deltakerne hjelp til å sette ord på egne opplevelser,
bearbeide erfaringer og diskutere tema som vennskap, identitet, selvbilde, rus og
forsvarsmekanismer.

Vardal ungdomsskole på Gjøvik har tatt i bruk Trygg Oppvekst som et redskap i
skolens store satsing på bedre sosialt miljø, bedre læringsmiljø og bedre trivsel for
både elever og ansatte. Alt blir gjennomført under tittelen ”Jeg vil trives!”.

Frilansjournalist Sidsel Skotland tok utfordringen med å besøke skolen og
rapportere om hva hun opplevde der. Hun har gjennom mange år skrevet om
forebygging og rusproblematikk. I dette heftet har vi samlet tekster og bilder fra
Sidsel Skotlands besøk på Vardal ungdomsskole høsten 2009.

God lesning! Vi tror det er både lærdom og inspirasjon å hente.

En ungdomsskole som tenker helhet


